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Rigorózní práce Mgr. Jany Brynychové na téma Právní režim zemědělských a lesních 

pozemků je zpracována v celkovém rozsahu 184 stran, z nichž samotný text práce (od úvodu po 

závěr) čítá 159 stran (počet znaků vlastního textu práce je dle čestného prohlášení autorky 

395 583 znaků vč. mezer). Výklad je, kromě úvodu a závěru, členěn do sedmi částí, věnovaných 

postupně přehledu právních pramenů pozemkového práva, vymezení základních pojmů, 

specifikům vlastnictví a užívání zemědělských a lesních pozemků, užívacím vztahům spojeným 

s pozemky, pozemkovým úpravám, ochraně zemědělských pozemků a ochraně lesních pozemků. 

Výklad doplňují seznamy použitých zdrojů a zkratek a povinné součásti práce (abstrakty, klíčová 

slova).  

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma není nové, obdobně jako řadu jiných témat v oboru práva životního prostředí, 

resp. pozemkového práva, jej však lze považovat za stále aktuální, a to nejen z důvodu významu 

zemědělské a lesní půdy, ale též z důvodu změn, kterých právní úprava ochrany těchto kategorií 

půdy doznala v posledních několika letech, resp. které jsou diskutovány de lege ferenda.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody  
 

Z výše uvedených hledisek hodnotím téma jako středně náročné. Pro jeho kvalitní 

zpracování je nutná orientace v řadě předpisů veřejného i soukromého práva a vhodná je též 

znalost řady údajů týkajících se pozemků v ČR a jejich využití, včetně historického vývoje. 

Zpracování vstupních údajů, stejně jako metody použitelné pro zpracování tématu (deskripce, 

kritická analýza, syntéza, případně komparace) by však absolventovi právnické fakulty neměly 

činit větší obtíže. K tématu též existuje dostatek odborné literatury a relevantní judikatura. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Zvolené systematické členění, resp. strukturu výkladu jako takovou, považuji za jednu 

z největších slabin práce. S výjimkou prvních tří částí (včetně úvodu) není vnitřní členění práce 

srozumitelné a chybí mu logická provázanost. Specifikem vlastnictví a užívání zemědělských a 

lesních pozemků (část čtvrtá) jsou bezpochyby i pravidla určená k jejich ochraně (části sedmá a 

osmá), stejně jako možnost subjektů hospodařících na zemědělské půdě čerpat dotace (kapitola 
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5.3.). Pojednání o vlastnických a užívacích právech k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa 

(kapitola 5.4.) logicky patří spíše do části o specificích vlastnictví a užívání zemědělských a lesních 

pozemků (část čtvrtá), než do části věnované užívacím vztahům spojeným s pozemky (část pátá). 

Autorka v této kapitole navíc hovoří o povinnostech vlastníků, nikoliv o jejich právech. Části 

pátou a šestou (věnovanou pozemkovým úpravám) považuji tematicky za nadbytečné, v nich 

obsažený výklad měl být omezen pouze na aspekty relevantní ve vztahu k tématu práce 

(právnímu režimu zemědělských a lesních pozemků) a vložen do jiných jejích částí. Naopak 

otázku omezení vlastnického práva k pozemkům (v kontextu tématu práce především 

zemědělským a lesním) pojednanou v kapitole 4.5. považuji za zásadní; zdaleka přitom 

nezahrnuje jen veřejné užívání, jak naznačuje vnitřní členění této kapitoly. 

 

4. Vyjádření k práci 
 

Z práce je zřejmé, že jejímu zpracování autorka věnovala velké množství času, a to jak 

v rovině rešerše a studia zdrojů, tak samotné tvorby textu. Ve výkladu jsou zmíněna prakticky 

všechna důležitá dílčí témata, nechybí kritická analýza platné právní úpravy a navrhovaných 

změn právních předpisů projednávaných v Parlamentu ČR, výklad doplňují autorčiny vlastní 

názory a návrhy de lege ferenda. Slabinou výkladu je však jeho neuspořádanost; autorka často 

bez vnitřního členění „vrší“ různá dílčí témata, z nichž některá s ústředním tématem kapitoly 

souvisejí jen velmi volně a pokud by vůbec měla být pojednána, tak na jiných místech práce. 

Příkladmo je možné uvést popis změn, které přineslo několik novel zákona č. 503/2012 Sb., o 

Státním pozemkovém úřadu (str. 9-10), „kritický popis“ základních aspektů návrhu nového 

stavebního zákona (str. 10-13 a též v závěru práce na str. 157-159)1, popis výjimek ze 

superficiální zásady (str. 31-33), výklad zásady materiální publicity (str. 35-38), popis církevních 

restitucí na str. 48-552 či výklad omezení vlastnického práva vyplývajících ze zákona o ochraně 

přírody a krajiny ve velmi dlouhé „úvodní“ části kapitoly věnované omezení vlastnického práva k 

pozemkům (str. 59-60). Výklad je často „slitý“ do velmi dlouhých celků, v nichž se mísí několik 

dílčích otázek, a pro čtenáře je tak velmi těžké se v něm zorientovat a identifikovat důležité 

pasáže. Analýza významných dílčích otázek tématu není vyrovnaná, někdy jde autorka do 

hloubky, jindy zůstává jen u relativně povrchního popisu relevantní právní úpravy.  

Kromě výše uvedené neuspořádanosti výkladu a zbytečného odbíhání k otázkám, které 

s tématem nesouvisí nebo souvisí jen okrajově, musím upozornit i na několik konkrétních chyb a 

nepřesností, které se v textu objevují: 

 Na str. 26 chybí definice pojmu pozemek v katastrálním zákoně, u pojmu parcela je pak 

chybně uvedeno, že je definován v § 2 písm. a) katastrálního zákona; v tomto ustanovení je 

však definován právě pojem pozemek, pojem parcela je definován v písm. b). 

                                                             
1 Téma nového stavebního zákona je natolik rozsáhlé a složité, že jej nejde vědecky poctivě pojednat a odsoudit 
(jak autorka činí) pouze na několika stranách. 
2 U tohoto dílčího tématu autorka tvrdí, že jeho zařazení bylo nutné, „neboť se jedná o prostředek, který vedle 
jiných restitucí (dle zákona o půdě) a privatizace (zejména zemědělské půdy) se významnou měrou podílí na 
vytváření struktury pozemkového vlastnictví“ (str. 48). Je však třeba upozornit, že jiné hybatele současné 
struktury pozemkového vlastnictví v ČR (například zmíněné restituce či privatizaci) autorka zdaleka tak 
podrobně nerozebírá.  
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 Není pravdivé tvrzení (resp. svědčí o nepochopení institutu rozhodování v pochybnostech) 

autorky na str. 43, že „[p]rakticky pouze u nezemědělské půdy mohou vzniknout pochybnosti 

[zda je součástí ZPF], u zemědělské půdy nikoli, neboť ta je vždy přímo ze zákona o ochraně 

ZPF složkou ZPF“. Ve skutečnosti mohou pochybnosti vzniknout u pozemků, které nejsou 

užívány k zemědělskému hospodaření, přestože jsou v katastru nemovitostí označeny jako 

zemědělské pozemky, resp. u pozemků, které fakticky k zemědělskému hospodaření užívány 

jsou, ale v katastru jsou označeny jiným druhem pozemku (autorka toto mimochodem 

správně uvádí u PUPFL na str. 134). 

 Náhrada za ztížení zemědělského a lesního hospodaření dle § 58 ZOPK nepřísluší za omezení 

způsobená v souvislosti s právem přístupu do krajiny, resp. obecného užívání lesa, jak tvrdí 

autorka na str. 69. 

 Nedomnívám se, že v současné době převažuje názor, který odmítá vyplácení náhrad za 

omezení hospodaření dle § 58 ZOPK na státních pozemcích, jak tvrdí autorka na str. 70. 

 Na str. 99 autorka tvrdí, že „[p]ouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo dotčeného orgánu 

státní správy je možné do pozemkových úprav zahrnout i jiné pozemky než zemědělské a lesní 

(např. CHKO)“. Jedná se o nepřesné tvrzení, neboť pozemky v CHKO zahrnuté do 

pozemkových úprav samozřejmě mohou být (a zpravidla jsou) pozemky zemědělskými či 

lesními.  

 Považuji za nepravděpodobné, že svrchní úrodná vrstva půdy získaná v rámci povinnosti 

skrývky je používána nejčastěji k založení zahrady, jak autorka tvrdí na str. 114. Bylo by 

vhodné odkázat na zdroj, z něhož tuto informaci čerpala. 

 Zmínka o zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, na str. 118 je chybná, neboť 

integrované povolení souhlas s odnětím půdy ze ZPF nenahrazuje, resp. obecně nemá s 

odnímáním půdy ze ZPF či pozemků PFL vůbec nic společného. 

 Na str. 119-120 je chybně odkazováno na § 9 odst. 4 ZOchZPF (správně má být § 11 odst. 4). 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

5.1. Splnění cíle práce 
 

Dle úvodu byly cílem („záměrem“) „primárně praktická analýza a aktuální zhodnocení 

stávající platné právní úpravy s ohledem na navrhované změny v této oblasti práva [tedy 

pozemkově právních vztahů se zaměřením na vlastnictví a užívání zemědělských a lesních 

pozemků], upozornění na nedostatky právních předpisů“ (str. 1). V závěru práce pak autorka 

uvádí, že „smyslem práce bylo podat vyčerpávající přehled v oblasti pozemkově právních vztahů, 

lze tak konstatovat, že v otázkách a směrech vytyčených v úvodu bylo tohoto cíle dosaženo“ 

(str. 159). S výhradami uvedenými v posudku hodnotím cíle práce jako splněné, byť si dovolím 

nesouhlasit s tím, že práce přináší „vyčerpávající přehled“ zkoumaného tématu.  
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5.2. Samostatnost při zpracování tématu, včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 
 

Předpokládám, že práce byla autorkou zpracována samostatně a všechny použité zdroje byly 

řádně citovány. Nemám žádné indicie svědčící pro opačný závěr. 

 

5.3. Logická stavba práce 
 

Jak je uvedeno výše v hodnocení systematického členění práce, nepovažuji strukturu 

výkladu za logickou a považuji ji za jednu z největších slabin práce.  

 

5.4. Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací 
 

Práci se zdroji hodnotím jako velmi dobrou. Autorka jich používá dostatečné množství, a to 

jak v oblasti odborné literatury, tak relevantní judikatury, a žádný z hlediska tématu významný 

zdroj neopomíjí. Na použité zdroje též řádně odkazuje. Přesto mám v tomto směru několik 

připomínek. Za prvé, u opakovaných odkazů na tytéž zdroje je vhodné používat zkrácené odkazy 

za pomocí výrazů „tamtéž“ či „cit. dílo“. Za druhé, u odkazů na judikaturu je nutné odkaz 

upřesnit uvedením čísla strany nebo odstavce (bodu) rozhodnutí. Třetí připomínka se týká 

autorčiny diplomové práce z roku 2010: není zřejmé, proč pasáže z ní převzaté uvádí v 

uvozovkách, nikoliv však kurzívou jako ostatní přímé citace. Čtvrtá připomínka se týká právě 

přímých citací: v jakékoliv vědecké práci by tato forma přenosu informace neměla představovat 

více než 5-10 % textu; domnívám se, že v případě hodnocené práce to může být hraniční, 

autorka přímé citace používá opravdu často. 

 

5.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
 

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu je dostatečná, byť ve vztahu k dílčím 

tématům nevyvážená a v některých případech ne zcela přesná. 

 

5.6. Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
 

Úprava práce má standardní úroveň a nemám k ní výhrady. 

 

5.7. Jazyková a stylistická úroveň 
 

Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Použitý styl výkladu je srozumitelný a 

množství chyb (ať již pravopisných, či z nepozornosti) zanedbatelné. 
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6. Závěrečné hodnocení a připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Hodnotit předloženou rigorózní práci není jednoduché. Je v ní řada zajímavých pasáží a pro 

čtenáře cenných informací, jako celek je však nepřehledná a je v ní velké množství balastu, ve 

smyslu pozornosti věnované otázkám, které s tématem souvisí jen okrajově. Přesto však práce 

splňuje základní požadavek kladený na rigorózní práce Rigorózním řádem UK a Pravidly pro 

organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě UK, totiž prokazuje autorčinu schopnost 

samostatné tvůrčí činnosti. Práci proto doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro státní 

rigorózní zkoušku. 

 

 

V rámci obhajoby prosím autorku o vyjádření k výhradám uvedeným v posudku (včetně jejich 

případného uvedení na pravou míru) a k následujícím dílčím tématům: 
 

1. Na str. 42 autorka uvádí: „Pokud by PUPFL byly vyňaty z právního režimu lesního zákona, 

mohly by se stát též pozemky náležejícími do ZPF.“ Prosím ji o upřesnění postupu nezbytného 

pro takovou změnu. 

2. Na str. 156 autorka uvádí, že jedním z nedostatků právní úpravy ochrany ZPF je dle 

příslušných úřadů, které oslovila, „složité řešení otázky nárokovatelnosti souhlasu s odnětím 

půdy ze ZPF, tedy zda žadatel má právní nárok na jeho vydání“. Prosím ji o vyjádření k této 

otázce, a to i ve vztahu k PUPFL.  

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 5. listopadu 2020 

 

 

 

 

 

              ____________________________ 

 

        JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 

            oponentka rigorózní práce 

 


